ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve
Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından eğitim-öğretim sürecinde yapılacak olan
sınav, uygulama ve değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları; Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından eğitim-öğretim sürecinde yapılacak olan sınav,
uygulama ve değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu uygulama esasları, 2547 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve
konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) İlgili birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulunu,
b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama
Merkezi’ni (DİLMER),
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirme
Akademik takvim
MADDE 5 - (1) Merkez Müdürlüğü, akademik takvimini belirler ve Senatonun
onayına sunar.
Kayıtlar
MADDE 6 - (1) Üniversiteye veya diğer yükseköğretim kurumlarına yurtdışından
önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim amacıyla gelen ve merkez müdürlüğünün kabul ettiği
Türkçe dil yeterliliğini gösteren bir belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler, merkez
müdürlüğüne bizzat başvurarak alacakları dersler için akademik takvimde belirlenen
tarihlerde kayıt yaptırırlar.
Dersler
MADDE 7 – (1) Merkez tarafından yürütülecek programlarda yer alacak ders
müfredat programı bu uygulama esaslarının ekindeki şekliyle uygulanır.
(2) Dersler merkez müdürlüğünde görevli veya ihtiyaç halinde üniversitenin ilgili
birimlerinde görev yapan öğretim elemanları tarafından yürütülür.
(3) Derslere devam zorunludur. Devamsızlıkları toplam ders saatinin %20’sini aşan
öğrenciler sözlü ve yazılı sınavlar ile uygulamalara katılamazlar.
Sınavlar

MADDE 8 - (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, düzey belirleme sınavı, ara sınav ve
yarıyıl sonu sınavlarıdır. Muafiyet sınavı ile düzey belirleme sınavı çoktan seçmeli yazılı ve
sözlü olarak yapılır.
(2) Muafiyet sınavı ile düzey belirleme sınavı, bu uygulama esaslarının 6’ncı
maddesinde yer alan kapsam ve koşullarda kayıt yaptıran öğrencilere toplu olarak
yapılabileceği gibi talepte bulunan öğrenciler için bireysel olarak da yapılabilir.
(3) Toplu olarak yapılacak olan sınavlar merkez müdürlüğü tarafından her akademik
yılda Eylül, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere toplam üç kere yapılır. Bireysel
başvurular için yapılacak olan sınav tarihleri merkez müdürlüğü tarafından belirlenir. Toplu
olarak yapılan sınavlara giren öğrenciler, bireysel olarak yapılan sınavlara katılamazlar.
Değerlendirme
MADDE 9 – (1) Muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavında, çoktan seçmeli yazılı
sınavın ders başarı notuna katkısı % 50, sözlü sınavın katkısı %50’dir.
(2) Ara sınavın başarı notuna katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna
katkısı %50’dir.
(3) Ders başarı notlarının harf notu olarak karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği
gibidir.
Puan Aralığı
Harf Notu
90-100
AA
80-89
BA
70-79
BB
60-69
CB
50-59
CC
40-49
DC
30-39
DD
0-29
FF
(4) Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyleri muafiyet ve/veya düzey belirleme
sınavında alınan harf notlarına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenir.
Harf Notu
AA
BA
BB

Türkçe Dil Bilgisi Düzeyi

Türkçe Dil Bilgisi Seviyesi

A Düzeyi

Türkçesi yeterli olan
öğrenciler

CB
CC

B Düzeyi

DC
DD
FF

C Düzeyi

Türkçesi kısa zamanda
yeterli duruma gelebilecek
olan öğrenciler
Türkçesi yetersiz olan
öğrenciler

(5) Bu düzeylerden;
a) A Düzeyine sahip öğrenciler, birimlerinde öğrenimlerine başlarlar.
b) B Düzeyine sahip öğrenciler, birimlerinde öğrenimlerine devam ederken kayıt
yaptırdıkları programdan mezun oluncaya kadar merkezin belirleyeceği derslere/kurslara
Türkçe Dil bilgisi seviyelerini A düzeyine çıkarıncaya kadar devam etmekle yükümlü
tutulacaklardır. Bu öğrencilerin devam etmeleri gereken dersler/kurslar ve değerlendirme
ölçütleri yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.
c) C Düzeyine sahip öğrenciler bir yıl süre ile merkez tarafından açılan derslere
devam ederek veya kendi imkânlarıyla alacakları bir yıllık eğitim sonunda Türkçe dil
bilgilerini en az B seviyesine çıkarmak zorundadırlar. Başarısız olan öğrencilerin üniversite
ile ilişkileri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Belgeler
MADDE 10- (1) Derslere/kurslara Üniversite dışından katılarak devam eden
öğrencilere/katılımcılara merkez müdürlüğü tarafından resimli ve onaylı kimlik belgesi
verilir.
(2) Merkez müdürlüğü tarafından derse/kursa devam edip;
a) Dersi/kursu AA, BA ve BB düzeyinde tamamlayanlara A Düzeyi Sertifika,
b) Dersi/kursu CB ve CC düzeyinde tamamlayanlara B Düzeyi Sertifika,
c) Dersi/kursu DC ve DD düzeyinde tamamlayanlara C Düzeyi Sertifika
verilir.
d) Dersi/kursu FF düzeyinde tamamlayanlara herhangi bir sertifika düzenlenmez, bu
öğrencilere sadece katılım belgesi verilir.
e) Düzenlenecek olan belgelerde harf notu belirtilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11- (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, konu ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Uygulama Esasları Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Uygulama Esasları hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

